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 :الحرب على اإلرهاب ومنطق األمننة
 من منظور مدرسة كوبنهاغن الجديدة قراءة في السياسة األمريكية العالمية

 قاسي فوزيةأ. 
 بقسم العلوم السياسيةباحثة 

قوق والعلوم السياسية  وهران ، جامعةكلية ا

 
 ملخص: 

رب الب 2001سبتمرب  11أدت هجمات  اردة، حيث بدا واضحا أن هذ األحداث إ هناية مفاجئة لفرتة مابعد ا
ة، ركزت عليها  ة مهيم رب على اإلرهاب" أم ه الو.م.أ يف تلك الفرتة، فقد وفرت "ا ل مشكلة العجز التهديدي ال عانت م قامت 

ظور األمريكي". ة من امل ارجية والعسكرية، لتجسيد ما ميكن وصفه "األم  اإلدارة األمريكية يف سياستها ا
ديدة بعد أحداث  هاغن للدراسات  11يعا هذا املقال السياسة األمريكية العاملية ا ظور مدرسة كوب سبتمرب، من م

رب على اإلرهاب من قبل إدارة  ة الكلية" ال أبدعها "باري بوزان"، الذي جيادل أنه مت تأطري ا ية، وذلك من خالل فكرة "األم األم
اء هذ الفكرة والتأكيد على كوهنا 2001سبتمرب  11 بوش اإلبن، يف أعقاب أحداث ة الكلية"، فإذا ما مت ب طق "األم ، وفق م

فاظ عليها. ديدة"، فإن ذلك سيؤدي إ تعزيز شرعية األحادية األمريكية وا ة الكلية  "املعركة العاملية الكربى ا فهل ستدوم األم
ة األ تمع دو أكثر هرمية؟للحرب على اإلرهاب، بشكل يؤدي إ شرع و   حادية األمريكية والتحول 

Abstract :  

September 11
th

 attacks brought the post-cold war period to an abrupt end, 

and it seemed obvious that 9/11 solved the ‘threat deficit’ problem for the US, with 

the WOT (War On Terrorism) providing a dominant securitization around which US 

foreign policy could be organized. 

This article assesses the new worldwide American policy aftermath 

9/11,from the perspective of the Copenhagen School of Security Studies, through 

Barry Buzan’s idea of  ‘Macro-securitization’, which states that the WOT was 

framed by the American government in a macro-securitization way aftermath 9/11, 

in order to reinforce and legitimize its military and foreign policy. Therefore, will 

the WOT Macro-securitization succeed in legitimizing the US unilateralism and the 

shift towards a more hierarchical form of International Society? 
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 مقدمة:

طن مباشرة بعد أحداث  ني األمريكيني 2001سبتمرب 11باشرت واش اع نفسها واملواط ، محلة إلق
رب العاملية على اإلرهاب" ستكون "حربا ط  Barry "باري بوزان" ويلة"، ولقد قارنوبقية العامل، أن "ا

Buzan  ،رب الباردة، فهو جيادل أنه مع هناية هذ األخرية رب با وع برزت هذ ا ، ك ظاهرة اإلرهاب الدو
رب على اإلرهاب" من قبل اإلدارة األمريكية يف أعقاب "الثالثاء  جديد من التهديدات العاملية، فقد مت تأطري "ا

ة الكلية"، فإعالن "األسود"، وفق م للعامل أنه "من  .George W.Bush Jr "اإلبن بوشجورج طق "األم
رب الباردة، أين وجد كل طرف نفسه، بطريقة ما، خيتار جهة  ا فهو ضدنا"، قد خلق جوا شبيها با مل يكن مع

ة.  معي

رب الطويلة" طاب األمريكي ملفهوم "ا رب على اإلإن إستعمال ا رهاب ستدوم ألمد ، مبعىن أن ا
ية لذلك، ديد مدة زم ة  طويل، دون  ة وموحِّدة، ال ستسمح هلا بإعادة التأكيد وشرع طن فكرة مهيم ح واش م

رب الباردة، بدت  يات، فبعد هناية ا ذ التسعي ، وهي فكرة راودت الواليات املتحدة م زعامتها لألمن الدو
طن وكأهنا تعاين من "عجز هتديدي"، و  اد واش اك العديد من احملاوالت إلجياد بديل عن اإل قد كانت ه

ارجية والعسكرية، فكانت اليابان أوال، مث الصني،  ، كعدو ترتكز عليه الواليات املتحدة يف سياستها ا السوفيي
رب الباردةمثل إيران  مث الدول املارقة  ....غري أن هذ التهديدات مل ترتقي إ مستوى ا

 ذيحال طويل األمد للعجز التهديدي ال مثلتاإلرهابية، ال  2001سبتمرب 11ت لتأيت هجما
ديدة"، فإن ذلك  اء هذ الفكرة والتأكيد على كوهنا "املعركة العاملية الكربى ا طن، فإذا ما مت ب ه واش عانت م

فاظ عليها، األمر الذي صرحت به الو  اليات املتحدة يف وثيقة سيؤدي إ تعزيز شرعية األحادية األمريكية وا
 .2002"إسرتاتيجية األمن القومي األمريكي" لعام 

ة األحادية األمريكية  ة الكلية للحرب على اإلرهاب، بشكل يؤدي إ شرع فهل ستدوم األم
تمع دو أكثر هرمية؟ و   والتحول 

 أوال: نظرية األمننة: األمن كممارسة خطابية

 دة:مفهوم األمن بعد الحرب البار  (1

اع السياسة، الذين إعتربوا ضمان البقاء  شكل األمن على مرِّ التاريخ، اهلاجس األكرب لرجال الدولة وص
ارجية  الداخلية واإلستمرارية، أعلى أولويات السياسة على حد سواء، كما ميثل األمن مشكلة من نوع خاص وا

سبة للدارسني واألكادميني، كونه صعب على الصياغة الدقيق  .1باألساس ة، وخاليفي بال

                                                 
1
، قس   ي ر في دراس: األمني الدراسا في الجديدة اإلتجاها س م تط  منظارا عبر األمن مف

لي العالقا جستير، مذكرة ،الد ي م سي الع ك ، السي مع اإلعال  .7ص ،2010 -3-الجزائر ج
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ظار العقالين والواقعيون بدرجة أخص، الذين سيطروا على  رب الباردة، عكف أنصار امل فخالل ا
ظري يف العالقات الدولية، على تعريف األ طلق قضايا األمن العسكري  منمل عملية الت تعريفا ضيقا، من م

ورية أمن الدولة، فإعت   التصور األمثل لألمن، لتقدميه إجابات تتكيف مع التهديدات  مفهوم األمن الوط،ي، رب و
ائي القطب. ية يف عامل ث  األم

 People,Staes, and املوسوم ب Barry Buzan 2"باري بوزان" ولقد رسم مؤلف

Fear :The National Security Problem in International Relations  لعام
قاش1983 اوال طرح إطار أكثر إتساعا  ، بداية التغري الرئيسي يف ال األكادميي، حول مفهوم األمن ومستوياته، 

  "بوزان" ملفهوم األمن، يتجاوز الطرح التقليدي الواقعي، الذي إختزل األمن كإشتقاق للقوة، لذلك جادل
Buzan رب الباردة قد جعلت ا ملفهوم بأن مفهوم األمن قد أ سِّس مبفهوم ضيق جدا، يف حني أن فرتة ما بعد ا

 . 3يبدو أكثر تعقيدا

ية،  ظري يف الدراسات األم وُّل فارقة يف عملية الت رب الباردة نقطة  طلق، مثلت هناية ا من هذا امل
ظومة مفاهيمية مغايرة لل كانت سائدة من قبل، فقد   ،وعليه ية يف هذ الفرتة، بروز م فقد شهدت البيئة األم

ية رؤية جديد قاشات كان للدراسات األم تلف عن تلك ال دارت حياهلا ال ة ملاهية األمن ووحداته املرجعية، 
هاغن Buzan "بوزان" التقليدية، فقد وضع ليليا جديدا،  4ومدرسة كوب تكز على ثالث مستويات إر إطارا 

ظام السياسي(، مع توسيع قطاعات األمن لتشمل كال من) اإلقتصاد، السلل ياسة، تحليل) الفرد، الدولة، ال
يف  اجملتمع، البيئة، باإلضافة إ القطاع العسكري(، فضال عن البعد اإلقليمي لألمن، الذي من خالله يتم تص

ّمعات أمن إقليمية.  الدول إ  

ية  هاغن املتعلقة باألمن، واحدة من أهم التطورات يف الدراسات األم اث مدرسة كوب لقد مثلت أ
ّمعات األمن   Buzan "بوزان" هوم املوسع لألمن الذي صاغهاملعاصرة، فباإلضافة إ املف ونظريته عن " 

دل يف األوساط األكادميية،  عا الكثري من ا ا مبوضوعني، ص اإلقليمية"، فقد تعزز برنامج البحث داخل هذا اإل
ة" مل ها، ويتعلق األمر بكل من مفهوم "األمن اجملتمعي" و"نظرية األم قدية م "أو  ؤسسهاخصوصا ال

Ole Waeverوايفر"
 5. 

                                                 
2
ل ه  س ع ني، سي ر من احد يعتبر بريط ردة، الحر بعد م فترة في لألمن المنظرين كب ضل الب  ب

ته م لي قالعال األمني الدراس ميدان في إس اء، حد ع الد سس ه س  مدرس أقط أه أحد م
غن. بن  ك

، قس ي س س ، المرجع ن ب 107، 106 ص،ص الس .
3
  

4
د   ة تع غن مدرس نش بن دراس ك ر إل األمني ل لف صد ن ،1983 لع Barry Buzan م ل ك  أ

ي أط من رة في ،1996 سن Bill McSweeney التسمي هذه ع م إل إش  من لكل النظري اإلس
Buzan  waever ،ن ت هي آخر ن ت لج عي ب ر 3 خالل من لألمن، اإلجتم  هي رئيسي أفك
ع ط ، ال ، األمن ُمجمع األمني يمي  .األمنن اإلق

5
ذ   لي العالق أست سي الع قس في الد مع السي غن، لج بن غن مدرس أقط أحد ك بن دراس ك  ل

، ح األمني  .األمنن نظري ص
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اء األوريب،  Waever "وايفر" حيث يرى ائية وبروز ظواهر كالعوملة، الب أنه مع هناية القطبية الث
توسع التمركز حول القوميات يف أوربا الشرقية، فإن اجملتمع هو املع،ي بالتهديد أكثر من الدولة، فقد إنشغل األفراد 

ياة...ا،خ، وعليه فهو يعتقد أن وإرتبط خوفهم مبواضيع كاهل جرة، الغزو، ضياع القيم الثقافية، وفقدان طمط ا
ديدة، فالبعد اجملتمعي  ظري األكثر إنسجاما وتوافقا لتحليل هذ الرهانات ا مفهوم األمن اجملتمعي هو املفهوم ال

ليالت، إعت رب موضو  Buzan "بوزان" الذي رمز إ واحد من قطاعات الدولة يف تصور ية يف   عا ومرجعية أم
 . Waever  6" "وايفر

ية يف التفرقة بني الدولة واجملتمع،  اء الدراسات األم قطة املهمة يف إعادة ب ، تتمثل ال وبالتا
ائي لألمن، ميزج بني أمن الدولة، والذي يدور حول السيادة، واألمن اجملتمعي  تاج إ فهم ث ية  فالدراسات األم

تصر يف محايتها لسيادهتا، يف حني يكمن بقاء اجملتمع يف محاية  7 اهلويةاملتعلق ب سبة ألي دولة خي  ، فالبقاء بال
يني مستقلني:  ائية الوايفرية، هتيكل التهديدات حول قطبني أم هويته باألساس، وبإختصار فإن هذ الث

تمعي/هويايت اول اإلنشغاال .8دواليت/سيادي يف مقابل  ية املعاصرة، محاية اهلوية والدفاع تبعا لذلك، تت ت األم
ية وقضية بقاء، يف مواجهة األخطار والتهديدات احمليطة  عن الثقافة، مما جيعل من مسائل اهلوية والثقافة رهانات أم

 هبا.

ة  من خالل  Weaver  "وايفر" ال أسسها Securitization theoryأما نظرية األم
ية، ويتمثل جوهرها يف 1995مقالته الصادرة بتاريخ  ال الدراسات األم ظريات يف  ، فهي تعترب من أهم ال

ية، جيعله كذلك، وقد أشار فبمجرد وسم شئ ما، Speech Actإعتبارها األمن كفعل خطايب   بأنه مسألة أم
خب أنه كذلك" Waever  "وايفر" ت ال ية، م أعل  .9إ ذلك بقوله:  "يصبح شئ ما مشكلة أم

اء اإلستطرادي للتهديد، كما ميكن أن ت عرف على أهنا املسار الذي  وبوضوح ة إ الب أكثر، تشري فكرة األم
ددة أو فاعل آخر، على أنه يشكل هتديدا فعليا لوحدة مرجعية  ميكن من خالله لفاعل ما أن يعلن مسألة 

ة يا، فقط م مت تأطريها عرب 10معي خطاب أم،ي، على أهنا تشكل هتديدا . وبالتا تصبح قضية ما رهانا أم
دود العادية لإلجراءات السياسية ارجة عن ا ، فهي 11وجوديا، يتطلب إجراءات مستعجلة، وتربر األعمال ا

                                                 
6
 Bill McSweeney, Security, Identity and Interests :A sociology of International 

Relations,(UK :Cambridge University Press ),2004,p.63. 
7
 Keith Krause and Michael C.Williams, ‘’Broadening the Agenda of Security 

Studies :Politics and Methods’’,Mershon International Studies Review 2,(october 

:1996),p.243. 
8
 Giovanni Arcudi, ‘’La Sécurité entre permanence et changement’’, Institut 

Universitaire de Hautes Etudes International, Genève,p.3. 
9
 Ole Waever, ‘’Securitization and Desecuritization’’,In Ronnie D. Lipshutz(ed.),On 

Security,New York :Colombia University Press,1998,p.6. 
10

 Matt McDonald,’’Constructivism’’,In Paul D.Williams(ed.),Security Studies :An 

Introduction,New York :Routledge,2008,p.69. 
11

اطن قبل مثال  الي م ر في المتحدة ال ييد ،2001 سبتمبر 11 أحداث بعد The patriotic act إط  ت
ت بعض ، حري يه أط م بإس المدني  .األمريكي األراضي سالم ه ،"األكبر الخير" ع
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زلة خاصة، يصبح فيها لفاعل معني، الشرعية املطلقة  ية، إ وضع وم اقشة العادية الروتي اإلنتقال من مستوى امل
 .12عادة يف مواجهة التهديديف إستخدام سلطات فوق ال

طاب وقبوله الواسع  اجحة تتضمن شرطني أساسيني مها: ا ة ال ظرية، أن األم ويرى أنصار هذ ال
ت من طرف فاعل ما) حكومة، برملان، أو أي سلطة  ية، م أ مِ مهور، فتصبح قضية ما مسألة أم لدى ا

طاب، سياسية أخرى، وح قادة الرأي وكبار البريوقراطيني وع من العمل( عرب ا ، طاملا هلم القدرة ملمارسة هذا ال
اصة،  مهور، ويرتبط هذا القبول بوجود توليفة من الشروط املساعدة والسياقات ا وكان له القبول الواسع لدى ا

زلة الفاعل املؤمِّن  طاب، موقع وم ، والظروف التارخيية  Securitizing actorال تتضمن شكل فعل ا
ديد التهديدات الفعلية والعمل املستعجل أي اإلجراءات  ،املرتبطة هبذا التهديد، باإلضافة إ شرط آخر، وهو 

ائية ال جيب أن ت تخذ، فتقدمي مسألة على أهنا هتديد فعلي، يع،ي القول، كما ورد يف الكتاب املشرتك لكل  اإلستث
"إذا مل نعا هذ املشكلة،  :Buzan, Waever, and De Wilde "بوزان، وايفر، و دي وايلد" من

ا  ا لن نكون موجودين، أو لن نكون أحرارا للتعامل معها بطريقت فكل شئ آخر سيكون غري ذي معىن، ألن
ة  و األم اجحة، بالتحرك  ة ال و األم طوة  اصة، وتسمى هذ ا  .Securitizing move"13"ا

ثل مسألة بقاء، على طبيعة الفاعل الطارح للقضية، باإلضافة إ وي عد اإلستفهام حول القضايا ال ت  
ية، وعليه  ائية للحركيات األم هاغن، قراءة ب اص ملا ي عترب هتديدا وجوديا، وهبذا املعىن، يكون ملدرسة كوب فهمه ا

اء إجتماعي و ذاتاين" ة هي ب  .14"فاألم

من كشئ أو حالة سابقة يف وجودها عن بأنه ال ميكن إعتبار األ Waever "وايفر" وقد جادل
طاب ذاته، وليس بتهديد  طاب، كما بنّي أنه ممارسة ذاتية املرجعية، مبعىن أن شرط وجود قد أ سِّس بفعل ا ا

طاب، فقد إهتم باألساس مبفهوم "األداء"،  Waever "وايفر" مفروض مهما كان نوعه، ومن بني أفعال ا
)قال/أعلن/وعد/دعى/حكم(، هي من األشكال التعبريية املكوِّنة  لتعبريية مثل:والذي يشري إ أن األلفاظ ا

هاغن، على أهنا أدوات ت ستخدم من طرف الفواعل  سب مدرسة كوب طاب،  للفعل، كما جيب إعتبار أفعال ا
 إست خدمت هبا بأن املعاين ترتبط سببيا بالطريقة ال Buzan "بوزان" لتحقيق أهدافهم، وهبذا املعىن، فقد جادل

يا بشكل من  اس أنه معىن املصطلح، ولكن يف كيف يستخدمونه ضم اللغة، "فاملعىن ال يرتبط مبا يفكر ويدرك ال
"  .15األشكال دون غري
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ة، ليس مِهّما كإشارة للداللة  Waever "وايفر" وعليه، يرى أن لفظ "األمن" ضمن مسار األم
سوس وموجود مسبقا، وإطما هو  تج واحملوِّل لطبيعة املسائل، على شئ  تعبري املشكِّل للفعل، فهذا التعبري هو امل

درج ضمن السياسات العليا، وال  ية ال ت ونقلها من املستوى العادي الروتي،ي، إ مصاف الرهانات األم
ية، إذا دأب رجال الدولة وصان عو تستدعي تدخالت إستعجالية وضرورية، فتصبح مشكلة ما مسألة أم

 السياسات العليا، على القول أهنا كذلك.

 المفاهيم األساس لنظرية األمننة: (2

ية  ال الدراسات األم ظريات يف  هاغن، من أهم ال ة ال تتميز هبا مدرسة كوب تعترب نظرية األم
هاغن إنتقادات لتوسيعهم دا حيث يواجهاملعاصرة، ويف نفس الوقت أكثرها إنتقادا،  ئرة األمن، علماء مدرسة كوب

االت غري عسكرية مثل البيئة، ومما ال شك فيه، فإن األمن البيئي هو القطاع األقل أمهية يف الدراسات  لتشمل 
طق املواجهة الذي  ية، فالتهديدات البيئية أقل إستعجاال وميكن تداركها من خالل تدابري وقائية بعيدا عن م األم

 .16ةتتميز به األم

، عدلت هنا ية غري تقليدية وبالتا االت أم ية، من خالل إضافة  ركيات األم رب الباردة من ا ية ا
قاش حول القوى العظمى، سلط  يات، وتراجع ال دث العسكري خالل التسعي ية، فغياب ا دة األم إ األج

ية البيئية واإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية رت قائمة التهديدات، ، وتصد17الضوء وزاد من أمهية اجملاالت األم
اخ واإلرهاب واألزمات املالية واهلجرة، يف حني فقدت التهديدات العسكرية الفورية  هتديدات مثل تغري امل
رب الباردة، بإهتمامات أخرى مثل  تها، وهكذا مت إستبدال الصراع األيديولوجي الذي كان سائدا خالل ا هيم

 بيئية.قيق الفعالية اإلقتصادية واإلستدامة ال

يات بني التقليديني ية، الدائر يف الثماني ال الدراسات األم قاش يف   ولقد أعقب ال
Traditionalists واملوسعني Wideners،  إنتقادات واسعة للواقعية، األمر الذي أدى إ بروز مدارس

ية" هاغن للدراسات األم ها "مدرسة كوب ية جديدة يف أوربا، م  .18أم

ية املوسعة للمجال األم،ي إ القطاعات العسكرية وغري العسكرية، هي مقاربة مت إن املقاربة األ م
ذ  هاغن م ة ، Ole Waever "أو وايفر" ، ويعترب1985تطويرها من قبل مدرسة كوب م ؤسس نظرية األم

وان  1995ال تتميز هبا هذ املدرسة، من خالل مقالته الصادرة عام   Securitization andت ع

                                                 
16

 Lenka Dojcanova,’’Revealing Copenhagen Weaknesses :Applicability of 
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Desecuritization اصة ال تكن من طاب، وعلى السياقات ا ة على فعل ا ، حيث تؤكد نظرية األم
تمعية ائية  ظرية مع األمن كممارسة، كعملية ب ة، وتتعامل هذ ال ،وذلك من طرف فاعل 19اح عملية األم

جاح، ت قدم القضية على أساس أهنام ؤمِّ  ة قضية ما ب اذ تدابري طارئة  ن، فح تتم أم هتديد وجودي يتطلب إ
ارجة عن حدود اإلجراءات السياسية العادية ائية، ت ربّر األعمال ا ، فضال عن أنه 20واللجوء إ إجراءات إستث

ديث  ا ا مهور تقبُّل هذا التهديد الوجودي، فإذا مل يتم التوصل إ مثل هذا القبول، فإنه ال ميك يتعني على ا
ائية، عن األم ة إذا ما توفرت كل من: التهديدات الوجودية، اإلجراءات اإلستث اءا على ذلك، تتحقق األم ة، وب

اوز قواعد السياسة العادية  .21وآثار ذلك على العالقات الداخلية، من خالل إنتهاك و

طاو  ة يف ا طاب"، فاألم يوي يدعى "فعل ا صر ب ة على ع ، تركز نظرية األم ب األم،ي، هي بالتا
ة، وقد ال تكون هذ التهديدات  تمعية، يتم يف هذ العملية خلق هتديدات من قبل فواعل م ؤمِّ ائية  عملية ب
ة هي وحدها  طاب األم،ي يرتبط بالكالم، فإن الفواعل املؤم حقيقية بالضرورة، أي أهنا ذات طابع ذايت، ومبا أن ا

 .22من يقرر أمهية هذ القضية

هات املؤمِّ  ومع ذلك، تاج إ إستخدام مصطلح األمن أو التهديد، من أجل التوصل فإن ا ة ال 
ثل كالما ذو مغزى، إ جانب قوة األداء، ال تولد أفعاال أو  طاب مي  ة قضية ما، وبالتا فإن فعل ا إ أم

قق يف "حقيقة التصريح" أي  هاغن ال   طبيعة اهلدف من التهديد األم،ي، مواقف، وجدير بالذكر، أن مدرسة كوب
قيقة على التصريح" قق يف "أثر ا ة يف اآليت :23بل  ظرية األم طلق، تتمثل املفاهيم املفتاحية ل  ، ومن هذا امل

 :referent object الموضوع المرجعي .أ 

ق املشروع يف البقاء، حيث هو الشئ الذي ي   ، والذي له ا يتصور ظر إليه على أنه م هدد يف وجود
تلف بقدر إختالف القطاعات، وبالتا فإن  هاغن األمن كممارسة ذاتية املرجع، فالتهديدات  علماء مدرسة كوب
ا هذا، فإن  تلف من قطاع إ آخر، حسب إختالف التهديدات. ويف حالة موضوع املوضوعات املرجعية 

 املوضوع املرجعي يتمثل يف العامل املتحضر مببادئه وقيمه.

 :existential threat ديد الوجوديالته .ب 
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20

 Barry Buzan,Ole Waever,and Jaap de Wilde,Security :A new framework for 

analysis,(USA :Lynne Rienner Publisher,Boulder,Colorado), 1998,p.24. 
21

 Ibid.,p.26. 
22

 Ibid.,p.31. 
23
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ية األخرى،  هاغن، فإن القضية الوجودية تفرض األولوية املطلقة بني التحديات األم وفقا ملدرسة كوب
طق "إذا مل نتحرك اآلن، فإن  انب الوجودي للتهديد م بغي أن يتبع ا فهي تتعلق ببقاء املوضوع املرجعي، وي

.األوان سيفوت يف املستقبل". ويف  ا هذا، فإن التهديد الوجودي يتمثل يف اإلرهاب الدو  حالة موضوع

 :securitizing actor الفاعل الُمؤمِّن .ج 

طايب األم،ي. ويف حالة  ، من خالل الفعل ا هو الذي يّدعي أن موضوعا مرجعيا م هّدد يف وجود
ا هذا، فإن الفاعل املؤمِّن يتمثل يف اإلدارة األمريكية.  موضوع

 :audience الجمهور .د 

اصة  ية ا ائية، بسبب الطبيعة األم اعهم بتقبل اإلجراءات اإلستث ة إق اول األم هم أولئك الذين 
 لبعض القضايا.

 :speech act  فعل الخطاب .ه 

طاب يف كيفية فعل األشياء بالكلمات   How to do things withيتمثل فعل ا

words ?  ،ية  يصبح كذلك.فبمجرد نطق ووسم شئ بأنه مسألة أم

 :Securitization األمننة .و 

ة أقصى صيغ التسييس  ّول القضية إ خارج  politicizationتعترب األم إهنا نتيجة عمل ُي 
ديث  د من ا هاغن يف ا ها حالة طارئة قصوى، ويتمثل هدف مدرسة كوب القواعد السياسية املقررة، وجيعل م

لعادي، والتعامل معها بالوسائل العادية، ما مسي األم،ي، ونقل القضايا إ اجملال العام ا
 أي نزع الطابع األم،ي. Desecuritizationب

 :2001 سبتمبر 11مفهوم األمن بعد أحداث  (3

ة الكلية"  ة، فكرة "األم دة على نظرية األم هاغن، واملست من بني األفكار ال ميزت مدرسة كوب
Macrosecuritization بوزان" ال أطلقها" Buzan  وان  2006يف دراسته لعام  Theت ع

War on Terrorism as The New Macrosecuritization  وتشري هذ الفكرة إ نفس
اءات عاملية للتهديدات والوحدات  ارس على مدى أكثر إتساعا، م عتمدة على ب ها ت  ة، ولك معىن نظرية األم

اك على ا Buzan  "بوزان" املرجعية، ويرى تملني هلذ الظاهرة، يتمثل األول يف "العوملة"، يف أن ه ألقل سببني 
رب الباردة حسبه، املثال التارخيي األكثر وضوحا هلذا  ثل ا حني يرجع الثاين إ "اإلعتقاد بأيديولوجية عاملية"، وت 

ظيم حركيات األمن السائدة بني ة، كما يعتقد أن هذ الظاهرة قادرة على ت وع من األم  .24 الدول لعدة عقودال

                                                 
24

 Marianne Stone,’’Security According to Buzan :A Comprehensive Security 
Analysis’’,Security paper Series1, (Columbia University :School of International 

and Public Affairs,(Spring :2009),pp.8,9. 
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ة الكلية  ائية، تراجعت األم طر الشيوعي، وهناية القطبية الث اد السوفيي وزوال ا فمع إهنيار اإل
طن تعاين من عجز هتديدي  اجحة يف القطاع العسكري، على األقل على املستوى العاملي، وبدا وكأن واش ال

threat deficit اك سلسلة طويلة من احمل ة قضايا تختلفة، وجعلها هتديدا بديال عن وكانت ه اوالت ألم
ارجية والعسكرية، ولقد كانت أطروحة ، ترتكز عليه الواليات املتحدة يف سياستها ا اد السوفيي "صامويل  اإل

تغتون" ة 1993يف  Samuel Huntington  ه اولة واضحة ألم ضارات"،  وان "صدام ا ت ع  ،
ة الكلية  اإلسالم وشرق آسيا، اولة لإلقرتاب من األم افسني للقوة األمريكية وقيمها، وكانت   .25كم

ات يف قطاعات أخرى خارج القطاع العسكري، أحدها   رب الباردة، أم حيث شهدت فرتة ما بعد ا
تملة، غري  ة كلية ناجحة  يات، األمر الذي كان مبثابة نفحة ألم أن كان خيص "حقوق اإلنسان" يف التسعي

جدل كبري ثار يف الغرب، حول شرعية وأخالقية إستخدام القوة العسكرية، سعيا لتحقيق حقوق اإلنسان، خاصة 
 الصومال ورواندا. ازر ال حدثت يفمع اجمل

ة البيئة، كموضوع مرجعي على الصعيد العاملي، بإعتبارها حاملة الشروط  اولة ألم اك  كما كان ه
ضارة اإلنسا ة يف القطاع اإلجتماعي حول قضايا اهلوية، كانت أغلبها على ال تدعم ا نية، فضال عن األم

 .26املستوى احمللي والوط،ي، مع الرتكيز على مسائل األقليات واهلجرة والتعددية الثقافية

دة السياسية،  ية على األج احا كبريا يف إدراج هذ القضايا األم  ، ة هذ ولقد القت جهود األم
ة، لتأيت هجمات ولكن لي ة الكلية املهيم ، ال أدت إ هناية 2001سبتمرب  11س إ حد الوصول إ األم

ية، وبدا واضحا أن أحداث  دة األم ّول كبري يف األج رب الباردة، وأدت إ  سبتمرب  11مفاجئة لفرتة ما بعد ا
ل مشكلة العجز التهديدي للواليات املتحدة، حيث وفرت "ا ة، ركزت قامت  ة مهيم رب على اإلرهاب" أم

ظور األمريكي"، حيث  ة من امل ارجية، لتجسيد ما ميكن وصفه "األم الواليات املتحدة عليها يف سياستها ا
إعتربت الواليات املتحدة نفسها مالكة، أو على األقل ممثلة ملستقبل البشرية، ونتيجة لذلك، هلا حق وواجب 

ديث والعمل من أجل  س البشريا  . 27ا

طاب األمريكي بعد أحداث  ، عن عدة إدراكات وتوجهات 2001 سبتمرب 11فقد كشف ا
 إسرتاتيجية أساسية، من أمهها إدراك أن شبكة اإلرهاب، وكل حكومة تدعمها، هي العدو األول للواليات املتحدة

، االمريكية رب على اإلرهاب،  البد أن ت شنّ ، وبالتا معركة  أهنا هاعلى تصوير  دارة األمريكيةحرصت اإل الا
ري، ضد الرببرية والشر، كما حرصت على تأكيد إنقسام العامل إ فريقني، مع وضد الواليات  ضارة وا ا
ية، ونصبت نفسها  رب على اإلرهاب، هي مشروع عاملي شامل، ليس له حدود زم املتحدة، وإعتربت أن ا

قيق العدالة يف ه  ذا العامل.املسؤولة عن 
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رب الباردة،  Buzan "بوزان" وعليه، جيادل وع جديد من  برزتأنه مع هناية ا ظاهرة اإلرهاب ك
رب على اإلرهاب من قبل اإلدارة األمريكية، يف أعقاب أحداث  سبتمرب  11التهديدات العاملية، فقد مت تأطري ا

ة الكلية"، 2001 طق "األم  .George W.Bush Jr "اإلبن شبو جورج " نذارإحيث كان  ، وفق م
ا فهو ضدنا"، رب الباردة، أين  بذلك الذي كان سائدا خالل لق جو شبيه كفيال  للعامل أنه "من مل يكن مع ا

ثِّل وجد رّيا بني معسكرين، مي  هما أيديولوجية تختلفة كل  العامل نفسه تخ   .28م

ياة السياسية إن اللجوء إ املبادئ واملصا األمريكية، كما لو أهنا  عاملية، هلو أمر متجذر يف ا
ية، هلجة أخالقية غري عادية، وهذا ما نلتمسه يف إنذار   "اإلبن بوش" األمريكية، األمر الذي يعطي سياستها األم

ا  ا   رب على اإلرهاب، كما ورد يف تصريح له: "إن مسؤوليت ، فيما خيص ا إ بقية اجملتمع الدو الذي ذكرنا
ليص العامل من الشر"التا  .29ريخ واضحة، الرد على هذ اهلجمات و

وعة ال   ة املرتبكة، املختلطة واملت وال جذريا يف األم رب على اإلرهاب، شكلت  ال شك أن ا
رب إ مركز  ية التقليدية للقطاع العسكري، بل وأعادت ا يات، وأعادت األولوية األم كانت سائدة يف التسعي

رب  ة،الصدار  وقامت بإحياء رغبة القوى يف التدخل على املستويني اإلقليمي واحمللي، سعيا لتحقيق أهداف ا
ها "بوش على اإلرهاب، رغبة   ور الشر، موجِّ اإلبن عرّب ع ها أصابع اإلهتام إ " بشكل واضح، يف حديثه عن 

 .30العراق وإيران وكوريا الشمالية

 .الكلية الجديدة األمننة-ثانيا: الحرب على اإلرهاب

 سبتمبر على السياسة الدولية 11أثر أحداث  (1

ة الكلية رب على اإلرهاب كانت فكرة ناجحة لألم ، ففكرة أن 31ميكن القول، بصفة عامة، أن ا
يتها تشكل هتديدا للحضارة الغربية، لقيت قبوال واسعا سواء خارج العامل اإلسالمي أو داخله  ،القاعدة وأيديو

رب ال ، القت 2001 سبتمرب 11نستان بعد أحداث اأفغ يف الطالبان حركة  قادهتا الواليات املتحدة ضدفا
طاق، ولقد تفاخر "بوش  :                          2004" باإلئتالف املؤيد للحرب على اإلرهاب، بقوله يف اإلبن تأييدا واسع ال

رب على اإلرهاب هو تع ون ألكثر من ستني "إن تعاون حلفاء أمريكا يف ا ن ممت اون جّد قوي، و
إلعرتاض األسلحة غري  Proliferation Security Initiative  "أمة، ال تدعم "مبادرة إنتشار األمن

ون لقوات أكثر من ثالثني أمة، املتواجدة يف العراق، وقوات حوا أربعني أمة،  ن ممت را وجوا، و املشروعة برا و
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رب ضد اإلرهاب، القيام بأعمال صعبة، ولقد كانوا يف  تاننسامتواجدة يف أفغ ا يف ا ا من حلفائ ...لقد طلب
ن فخور   .32'أصدقاء""ن بدعوهتم و مستوى مسؤولياهتم، و

ية العديدة والطويلة األمد،  رب على اإلرهاب، إ املخاوف األم اح ا ميكن أن ن رجع جزءا من 
، ال س ظام الليربا امجة عن ال اصة بأسلحة الدمار الشامل، ذلك أن ال ولوجيات ا يما التجارة باملخدرات وبالتك

دود، غري أن هذا اإلنفتاح له سلبيات تستغلها الفواعل غري  ، يشجع فتح ا ظام الليربا اإلقتصادي الدو ال
ووية أو غريها م ،33الليربالية ظمات اإلرهابية لألسلحة ال ن أسلحة الدمار الشامل، خاصة مع إمكانية إكتساب امل

 :                  2002" عن ذلك يف تصريح له عام اإلبن وقد أعرب "بوش

ولوجيا، وقد أعلن أعداؤنا  ا، يقع على مفرتق الطرق بني التطرف والتك طر األكرب الذي يهدد أمت "ا
يات املتحدة أن يتحقق صراحة، أهنم عازمون ومصممون على إكتساب أسلحة الدمار الشامل...لن تسمح الوال

 .34ذلك..."

ية األوربية" على: "إن إنتشار أسلحة الدمار الشامل، من احملتمل  وقد نصت "وثيقة اإلسرتاتيجية األم
ماعات اإلرهابية  اريو األكثر رعبا، هو أن تكتسب ا ا...إن السي ، فإذا هذ األسلحةأن يكون أكرب هتديد ألمت

موعة صغرية أن تلحق ضررا، مبستوى الضرر الذي قد تلحقه الدول ما مت ذلك، فإنه سيكون بإمكا ن 
يوش"  .35وا

جاح الواليات  رب على اإلرهاب وإنتشار أسلحة الدمار الشامل، معيارا ل لقد كان الربط بني ا
ذ  سيد "مبادرة إنتشار األمن" م  ، على الرغم من التحفظات حول اإلنفرادية األمريكية،2003املتحدة يف 

واملعارضة ال قامت ضدها بسبب غزوها العراق، والقلق حول مشروعية إعرتاض التجارة، غري أن هذ املبادرة 
 .36إستقطبت مشاركة أكثر من أربعني دولة
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، وألول مرة، 2001سبتمرب 11حلف مشال األطلسي، مباشرة بعد أحداث  حتجامن ناحية أخرى، 
لف05باملادة ) رب على اإلرهاب، وقد بارك القادة األوربيون هذ ، وذلك لش37( من معاهدة ا ة ا ة أم رع

طوة، حيث جاء على لسان الرئيس الفرنسي "جاك شرياك :                 "إن فرنسا Jacque Chirac" ا
ماعي، وفرنسا ستفعل ما  و فعال، لن يتم إال من خالل التصميم والعمل ا تدرك أن مكافحة اإلرهاب على 

38يام به"جيب الق
. 

ماعي Tony Blair  "وجاء على لسان رئيس الوزراء الربيطاين "توين بلري : "إن هذا اإلرهاب ا
ن،  ا، ليس ألولئك الذين ميارسونه أي إعتبار للحرمات أو لقيمة حياة اإلنسان، و ديد يف عامل هو الشر ا

معركة بني الواليات املتحدة واإلرهاب، إهنا  دميقراطيات العامل، جيب أن نتعاون لدحر والقضاء عليه، هذ ليست
حن يف بريطانيا،  ر والدميقراطي، وبني اإلرهاب، لذلك ف  معركة بني العامل ا

ا بال، ح نطرد  ن مثلهم، لن يهدأ ل ا األمريكيني، يف هذ الساعة املأساوية، و ب مع أصدقائ با إ ج قف ج
ا"  .39هذا الشر من عامل

رب  ،Vladimir Putin   "سي "فالدمري بوتنيأما الرئيس الرو  فقد ربط يف وقت الحق، بني ا
رب على اإلرهاب، من خالل عبارات مثل تلك ال أعقبت حصار مدرسة  اإلنفصالية يف مشال القوقاز، وا

ن نتعامل مع تدخل مباشر لإل ن نتعامل، ليس فقط مع أعمال إرهابية فردية ومعزولة، وإطما  رهاب بيسالن: "
ما  رائم غري اإلنسانية أي ا مرارا وتكرارا". وقال: "إن الرّد على هذ ا ي ياة مواط الدو ضد روسيا، الذي يودي 
بغي  بغي أن تكون إدانة مطلقة، وي دن، نيويورك، موسكو، أو غريها من البلدان، ي وجدت، سواء أكان ذلك يف ل

"على مجيع الدول املتحضرة أن تتوحد ملكافحة  ولقد لعبت الصني على نفس الوتر، من  .40اإلرهاب الدو
.  خالل الربط بني املقاومة اإلنفصالية يف مشاهلا الشرقي، وبني شبكات اإلرهاب اإلسالمي الدو
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دة تنص  هدة من( 05)الم ف مع ل ح سي شم ي ع األط ي ح هج أ أن تعتبر األطراف إن:"م  ضد مس
اء من عض أ ن س رب في ذل أك ، أمريك أ أ لي جه ه الشم ، جميع ضد م ئ زم م ه أعض  ي

ل بدع ل أ الد ن تيال الد ج محل تك ح، ال ز المس ذ ل يج ، تراه الذ اإلجراء إتخ سب  التنسي بعد من
، فيم ل ذل في بم بين ة إستعم دة ألجل ال ن إع ل منط في الس ضم سي، شم دا هذا األط  ع إعتم

دة ع ح تجيز التي المتحدة، األم منظم ميث من 51 الم رد الدف عي ال ح هج أ إن. الجم  من مس
بيل هذا غ متخذ إجراء أ ال س سيب ري اإلجراءا يتخذ الذ األمن لمج دة الضر  األمن الس إلع

ليين  .الد
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، 2001سبتمرب  11وعلى ضوء ما تقدم، ميكن القول أنه خالل نصف العقد الذي تال أحداث 
ة الكلية للحرب على اإلرها ، حيث حققت األم ب تقدما ملحوظا، وحققت قبوال واسعا داخل اجملتمع الدو

ديد هتديد مشرتك ة يف  اء موضوع مرجعي، ، أال وهو اإلرهاب الدوحت هذ األم احها يف ب ، أكثر من 
ة الكلية للح جاح، يتوقف على األحداث املقبلة، ال قد تعزز أو تضعف من األم رب غري أن إستمرارية هذا ال

 على اإلرهاب.

 :شروط تعزيز األمننة الكلية للحرب على اإلرهاب (2

بؤ باألحداث إ حد كبري، غري أنه بالرتكيز فقط على األحداث األكثر  ال، الت ال ميكن بطبيعة ا
هجية، بتأثري األحداث على شدة  رب على اإلرهاب، فإنه من املمكن التكهن بصورة م إحتماال وإرتباطا با

اك مخس أنواع من األحداث ال من شأهنا تعزيز ودميومة  رب على اإلرهاب، وبالتا ميكن القول أن ه ة ا أم
رب على اإلرهاب: ة ا  41أو إضعاف أم

 .)سب لإلرهابيني  تأثري خطط و/أو هجمات إرهابية أخرى )أو خطط أو إعتداءات ت 

 .رب على اإلرهاب ة ا  إلتزام الواليات املتحدة بأم

 شرعي. ة داخل اجملتمع الدو  ة الواليات املتحدة كزعيمة لألم

  رب على ة كل ما له عالقة با رب على اإلرهاب ككل، وأم ة ا عدم تقبُّل وعدم مشروعية أم
 اإلرهاب.

 .افسة للحرب على اإلرهاب ات م  قوة أم

 :تأثير خطط أو هجمات إرهابية أخرى .أ 

دث األبرز الذي له تأثري على دمي اح القاعدة ومقلديها إن ا رب على اإلرهاب"، هو  ة ا ومة "أم
للون أمثال  ة، حيث يرى  فاظ على مستوى كاف من اإلعتداءات واإلستفزازات لتعزيز األم وورثتها، يف ا

Paul Wilkinson ،ظيم القاعدة، من املرجح أن يدوم لبضعة عقود مقبلة سون" أن الكفاح ضد ت "بول ولك
كومية األكثر ذلك أن شبك ظيم القاعدة، الشبكة اإلرهابية غري ا تشرة يف ستني بلدا، مما جيعل من ت ة القاعدة م

 .42إنتشارا يف التاريخ

: حو التا يارات ترتاوح على ال  43ورغم أنه من املستحيل، توقع كيف ستتبلور األمور، غري أن ا
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  ياة اليومية، وهذا قد ُيدث أوال التطبيع، أين يتالشى التهديد اإلرهايب، ويصبح جز ءا مقبوال من تخاطر ا
 بسبب فعالية التدابري املضادة إلحباط معظم اهلجمات اإلرهابية.

  ،تظمة، باهلجوم على أهداف سهلة ثانيا التصعيد، أين يبقى التهديد اإلرهايب قادرا بصورة دورية بل م
االت.  ءبإستخدام أسلحة الدمار الشامل يف أسو   ا

  يار الوسط، وهو ما عاشته بعض املدن الغربية ما بني ثالثا و ، أي قيام اإلرهاب 2005و 2001هو ا
لية، وبعض القلق العام، لكن ليس إ درجة هتديد  هبجمات متوسطة كافية للتسبب بإضطرابات 

 اإلقتصاد العاملي، أو التسبب يف إضطرابات كربى يف العالقة بني الدولة واجملتمع.

رب على اإلرهاب"، أما خيار التطبيع، فمن من الواضح أ ة ا ن خيار التصعيد من شأنه أن يعزز "أم
رب على  ة ا زم ما إذا كان كافيا إلستمرار "أم يار الوسط، فمن الصعب ا املرجح أنه سيضعفها، أما ا

 اإلرهاب" أم على العكس من ذلك.

فاظ نشري يف هذا السياق، أن املرء ال يستطيع إستبعاد إح تمال أن الدول ال لديها مصلحة يف ا
د رب على اإلرهاب" )روسيا، الصني، اهل ة ا ( قد تلجأ إ القيام بأعمال ، الواليات املتحدة األمريكيةعلى "أم

إستفزازية لتقوية التهديد اإلرهايب إذا ما ضعف، وهو ما سيعتقد به دائما أصحاب نظرية املؤامرة، كما ميكن القول 
تاج إ هتديدات لتربير وجودها، وإضفاء الشرعية على أن  كومات بصفة خاصة،  الدول بصفة عامة، وبعض ا

. ا رب على اإلرهاب تذهب يف هذا اإل  سياساهتا، وا

 :إلتزام الواليات المتحدة بأمننة الحرب على اإلرهاب .ب 

رب على اإلرهاب، مما ، صاحبة املبادرة 2001سبتمرب 11كانت الواليات املتحدة بعد أحداث  با
ة الكلية للحرب على ِتهاجيعلها زعيمة هلا، وإلتزامها بأم   ، سيكون عامال حامسا يف تعزيز أو فشل "األم

 .44اإلرهاب"، وليس من شك، أن إلتزام الواليات املتحدة سيبقى قويا

، من مريكيةاال على الواليات املتحدة 2001سبتمرب  11ميكن مالحظة مدى عمق تأثري أحداث 
طابات الالحقة ال صدرت عن إدارة "بوش " فقد تكون هذ اإلدارة، هي العامل الذي يؤدي إ  اإلبن خالل ا

رب على اإلرهاب، فخطأها الفادح يف غزوها للعراق، وفشلها كمحتل بعد اإلطاحة بصدام  ة ا عدم شرعية أم
ها، واملتمث رب، واألضرار الواضحة للعيان ال حسني، والسلوكات املروعة ال بدرت م لة يف تعذيب أسرى ا

رب على  ة ا ارج، األمر الذي كان كافيا للتشكيك يف أم تسببت هبا، قد أضرت بسمعة الواليات املتحدة يف ا
 .45اإلرهاب، ببساطة من خالل ربطها هبذ اإلدارة

                                                 
44

 Ibid.,p.12. 
45

 Pierre Hassner,’’The United States : The Empire of Force or The Force of Empire 

?’’,Chaillot Papers 10.vol54, Paris :European Union Institute for Security Studies, 

2002,pp,8,9. 



هاغنا" ظور مدرسة كوب ديدة من م ة: قراءة يف السياسة العاملية ا طق األم  أ. قاسي فوزية  "رب على اإلرهاب وم

مية" زائرية لألمن والت  2011جويلية ( 03) الثالثالعدد                                                 "اجمللة ا
86 

سني األمن الداخلي لكل من  اجة إ  ا حول ا إن املثري لإلهتمام هو معرفة ما إذا كان التوافق ا
الواليات املتحدة، ولكن أيضا يف الكثري من الدول األخرى، سيصبح ثابتا أو أنه سيتعرض لإلنتقاد بسبب 

رية املتزايدة وعدم فعالية الزياد  ة الدائمة ملراقبة الدولة لكل شئ.التكاليف املالية وكذلك تكاليف ا

ة يف أواخر االمريكي إن رفض الكونغرس ، للحصول اإلبن ، على قبول طلب إدارة بوش2005 س
صت على املكاملات اهلاتفية ال جيريها ،   the Patriotic Actعلى تديد طويل األمد، ملا مسي ب والت

على ردود الفعل املتزايدة ضد اآلثار احمللية والدولية ال نتجت  ، رمبا هو مؤشراألمريكية الواليات املتحدة مواط،ي
رب على اإلرهاب. ة ا تيجة كل ذلك، ال  عن أم بؤ ب ولكن، وكما ذكرنا سابقا، فإنه من غري املمكن الت

ني يف الدميقراستتأثر، على األرجح، بتطور التهديد اإلرهايب، علما أن األمريكيني،   طيات كغريهم من املواط
رب.قد  الليربالية، ازلون طواعية عن بعض من حرياهتم املدنية يف أوقات ا  يت

 : شرعية الواليات المتحدة كزعيمة لألمننة داخل المجتمع الدولي .ج 

ة الكلية للحرب الباردة" ضد الشيوعية بصفة عامة، وضد  حت الواليات املتحدة يف قيادة "األم
اد السوفي يف ذلك، القبول الواسع هبا كزعيمة يف الغرب  هاي بصفة خاصة، وقد ساعدالقوة العسكرية لإل

وبية،  عموما، خاصة دول أوربا الغربية، وإ حد ما ح يف العامل الثالث، باإلضافة إ تركيا واليابان وكوريا ا
وف من الشيوعية والقوة العسكرية السوفياتية.  وكان سبب ذلك هو ا

مع أوسع نطاقا، يشمل ليس فقط الدول الغربية وللحرب على اإلرها ب القدرة على إستقطاب 
ة صراعاهتا الداخلية، ومع ذلك  د، وذلك ملعا واليابان، ولكن أيضا دول رئيسية أخرى، مثل روسيا، الصني، واهل

ذ ت قيادة بوش م فضت  عام  فإن املثري للجدال أن نالحظ أن شرعية الواليات املتحدة كزعيمة، قد إ
 .46، فتب،ي القطبية األحادية كمربر لإلنفرادية من قبل هذ اإلدارة، قد صدم ونفر الكثري من حلفائها2000

أن إنفرادية الواليات املتحدة، قامت بإخراجها خارج اجملتمع  Tim Dunne  "تيم دون" وجيادل
، رغم أنه غري متأكد ما إذا كان ذلك يع،ي تقلص اجملتمع الدو بف قدانه إحدى أعضائه، أو أن اجملتمع الدو

 الدو أصبح أكثر هرمية، من خالل السلوك املهيمن ألحد أعضائه األكثر قوة.

جاح يف  Kelstrup Morten "مورتن كلسرتب" وقد أتى بصيغة أكثر وضوحا، فهو يرى أن ال
ظام العاملي، نظام تسع ية" يف ال ظة تكوي رب على اإلرهاب، قد خلق " ة ا ى فيه الواليات املتحدة إ أم

ديدة ترفض التعددية التقليدية، وتفضل اإلنفرادية  كم فيه، هذ اإلسرتاتيجية ا "إسرتاتيجية جديدة" لإلنفراد با
ية على أساس القوة، ومن شأن هذا التحول، كما جيادل ، إخراج الواليات املتحدة خارج  Dunne "دون" املب

، غري أن ة ناجحة ودائمة للحرب على  Kelstrup سرتب""كل اجملتمع الدو أبدى قلقا من ناحية أن أم
تمع دو أكثر هرمية و   . 47اإلرهاب، قد تكون قوية ما يكفي إلضفاء الشرعية على التحول 
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رب على اإلرهاب قد  ، إذا كانت ردود الفعل ضد كل من اإلنفرادية األمريكية، وسلوكها يف ا بالتا
، فإن كال من مركز الواليات املتحدة الريادي واجملتمع الدو على الصعيد العاملي، قد أخرجها خارج ا جملتمع الدو

 يضع ف بشكل خطري.

تمع دو أكثر هرمية،  رب على اإلرهاب قوية ما يكفي إلضفاء الشرعية على  من ناحية أخرى، إذا كانت ا
 فإن زعامة الواليات املتحدة ستزداد قوة.

اك خيا الذي يرى أن الواليات  Press-Barnathan Galia "بريس بارنتان"ر ثالث أتى بهه
ه، وذلك راجع إ املعارضة ال واجهتها بسبب ميلها إ  رافها ع ط من جديد بعد إ املتحدة ستعود إ ا

ه ضعف مركز  اإلنفرادية، وعدم قدرهتا على البقاء خارج اجملتمع الدو لفرتة طويلة، األمر الذي سيرتتب ع
تمع دو أكثر هرمية مب،ي على أساس  الواليات املتحدة، بسبب فشلها يف ترمجة قوهتا، ال ال جدال فيها، إ 

 .48من الشرعية

 :عدم قبول وعدم مشروعية أمننة الحرب على اإلرهاب وأمننة كل ما يرتبط بهاد. 

ة الكلية للحرب على اإلرهاب يف كثري من اح األم يها من  رغم  واحي، غري أن ذلك مل يستث ال
ريب، خاصة فيما يتعلق  ة العامة نفسها، بقدر ما هي ضد إطارها ا املعارضة، وليست املعارضة ضد األم
رب على اإلرهاب، ال سيما ما يتعلق بطبيعة  تها يف إطار ا اول الواليات املتحدة شرع باملمارسات ال 

رب أصبحت األعمال املرتكبة يف حاالت ا رب على اإلرهاب، لدرجة أن هذ ا ة ا يزها أم لطوائ، وال 
رب على  ظيم القاعدة، فإذا ما ا مقرتنة بأعمال تتعارض مع القيم ال يسعى الغرب لتمثيلها ضد أمثال ت

يف، وإستخدام أشكال عديدة من التعذيب كأسا كر إلتفاقية ج اء والت ليب اإلرهاب تع،ي نفي حقوق السج
لإلستجواب، وإعالن الواليات املتحدة عن حقها يف مهامجة اآلخرين على أساس اإلرتباط باإلرهاب، فضال عن 
رب على اإلرهاب ت ضر بالعامل  ريات املدنية واإلقتصادية بإسم األمن الداخلي، فإن الكثري سريى أن ا تقييد ا

س ، وهذا ما أوضحه49املتحضر أكثر من نفعها له ا  Wilkinson Paul ون""بول ولك دما قال: "إذا قم ع
هدي  ا س اها بشق األنفس، بإسم األمن ضد اإلرهاب، فإن ا ال إكتسب ا وحريات بتقويض أو تدمري حقوق

بلة واملسدس"  .50اإلرهابيني نصرا، مل يكن بوسعهم الفوز به بالق

ة الكلية للحرب على اإلرهاب نقطة ضعف أخرى، ذلك أنه  عكس ما كان سائدا خالل تواجه األم
ة ال يركز على قوة  دد، كما أن موضوع األم رب على اإلرهاب غري  صم يف حالة ا رب الباردة، فإن ا ا
عظمى بديلة، وال على أيديولوجية بديلة، لكن على قوة حالة الفوضى ألقليات تشعر باإلغرتاب، إ جانب 

بوذة، وقدرهتم على إس كومات امل ة من ا ولوجيا، ويف بعض األماكن عدم املساواة حف تغالل اإلنفتاح والتك
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ظام الغريب، فالتهديد اإلرهايب يبدو أنه يفتقر إ عمق  اتج عن اإلقتصاد السياسي لل والظلم وفشل الدول ال
 التهديد الذي كان يتميز به التهديد السوفيي والشيوعي.

رب على اإل ة ا ة كل ما باإلضافة إ ذلك، تواجه أم رهاب مشكل آخر مثري للجدل، يتمثل يف أم
رب، وال تتعارض مع القيم الغربية، األمر الذي  له عالقة باإلرهاب، ال سيما شرعية األعمال املرتكبة يف هذ ا
الف األكثر وضوحا يف هذا السياق هو "غزو العراق"، وقد  ة على نطاق واسع، وا يهدد شرعية وجاذبية األم

كومة األمريكية والربيطانية تربير هذا الغزو، من خالل ربط نظام صدام حسني بكل من   حاولت كل من ا
ها واجهت معارضة  طوة ناجحة داخل الواليات املتحدة، لك اإلرهابيني وأسلحة الدمار الشامل، وكانت هذ ا

اد األوريب وحلف مشا  .51ل األطلسيشديدة خارجها، مما أدى إ إنشقاقات عديدة داخل اإل

سون" ويرى انية لنب الدن Wilkinson "ولك رد دعاية   ، وقد جادل52أن غزو العراق كان 
رد تشتيت 2004خالل اإلنتخابات األمريكية عام  John Kerry "جون كريي" ، أن غزو العراق كان 

رب على اإلرهاب ب  ، ومبا أن الكارثة السياسية ال تزال مستمرة يف العراق،53هود ا فإنه من الصعب 
سبة ملشكل اإلرهاب الدو الذي  تاج أن غزو العراق كان محاقة تكتيكية وإسرتاتيجية ذات أبعاد هائلة بال إست
روج، أضعف من شرعية  تثله القاعدة، كما أن التدفق املستمر لألخبار السيئة من العراق، والرتدد يف البقاء أوا

رب على اإلرهاب، وذلك ة ا اجحة إلدارة بوش أم  .اإلبن بربطها بالقرارات السيئة وغري ال

رب على اإلرهاب، ال تثل رد شرعي على هتديد  ظرة على أن ا وع من الربط قام بتقوية ال إن هذا ال
اورة من إدارة بوش   سبتمرب  11للتالعب بصدمة أحداث  اإلبن حقيقي فحسب، ولكن أيضا أهنا كانت م

ة لق بيئة سياس2001 قيق أهدافها  hypersecuritizedية شديدة األم ال قد تساعدها على 
 .54السياسية الراديكالية

 :قوة أمننات أخرى منافسة للحرب على اإلرهاب .د 

لف من  اوزها ودفعها إ ا رب على اإلرهاب، هو إمكانية  آخر هتديد واضح على إستمرارية ا
افسة، تاما كما دفعت ا ات م لف بعد أحداث قبل أم  11رب على اإلرهاب تخاوف أخرى إ ا

 .2001سبتمرب
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يازك أو  ، وإقرتاب ال سوب امليا رب على اإلرهاب، فإرتفاع م ة ا افس أم وع التهديدات ال قد ت حيث تت
ة، لكن ال دة األم تهديد إنتشار وباء جديد، ميكن أن يضع بسهولة، اإلهتمامات البيئية األرضية على رأس أج
ة الكلية، هو "صعود الصني" رب على اإلرهاب كتهديد مهيمن على األم  .55األكثر إحتماال الذي تواجهه ا

ة  ات األمريكية" واضحة يف وثيقة "إسرتاتيجية األمن القومي األمريكي" لس ، 2002وتظهر "األم
فاظ على تفوقها العسكري ع لى اآلخرين، وعدم السماح بربوز أي وال تؤكد على نية الواليات املتحدة يف ا

افس هلا، ح لو كان صديقا.  قطب آخر م

ها وبني الواليات املتحدة يف مجلة  سبية أو املطلقة، ووجود توتر بي ية ال من احملتمل أن زيادة القوة الصي
ة املخاوف األمريكيةمثال من األمور)تايوان وحقوق اإلنسان ة بشأن الصني،  ،(، ستؤدي إ هيم على األم

 داخل الواليات املتحدة.

رب الباردة، بإعتبار الصني قوة عظمى  و الذي كان سائدا يف ا ة ستعيد جزئيا، ا إن هذ األم
ا، هو أن الواليات املتحدة هي أكثر  افسة للفهم األمريكي لألحادية القطبية، غري أن املثري لإلهتمام ه تملة، م

ة ا افسة"، األمر الذي سيؤثر بشدة على دور من سيتأثر هبذ "األم رب على اإلرهاب،   هامل ة ا كزعيمة ألم
اء  ، فإن الكثري سريحب بذلك، بإستث فمادام صعود الصني ال يهدد جرياهنا أو اإلستقرار العام للمجتمع الدو

د، االواليات املتحدة األمريكية لصني، إيران، فرنسا، ، فالعديد من الدول تدعم خطاب التعددية) روسيا، اهل
 .56القوة العظمى الوحيدة ،ماليزيا( م عارضني بذلك، إعتبار الواليات املتحدة

ة الكلية للحرب على  إن مت حدوث ذلك، فإنه من احملتمل أن يؤدي صعود الصني إ إضعاف األم
ة كليالواليات املتحدةاإلرهاب، برتاجعها يف س ّلم أولويات  ة أخرى، إال إذا شكل صعود ، وعدم إستبداهلا بأم

رياهنا، فإهنا ستشكل بذلك أساس ة الكلية. االصني هتديدا   لألم

 :نتائج ديمومة األمننة الكلية للحرب على اإلرهاب( 3

رب على اإلرهاب كتهديد مهيمن ودائم على  إنطالقا من إفرتاض األحداث ال قد تعزز من ا
ة الكلية، فإن الشرط األكثر إحت ماال، هو أن تتمكن القاعدة ومثيالهتا من تصعيد وترية هجماهتا على األم

تيجة؟  الغرب، فما نوع العواقب ال ميكن توقعها من خالل هذ ال

اريو  ة شكل جديد للمجتمع  Kelstrupإن اإلحتمال األوضح هو سي ، الذي يشري إ شرع
ة، مع قلة يف املساواة فيما خيص ، أكثر هرمية وهيم  والتعددية.لسيادة ا الدو
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ه، بني السعي 2006يف دراسته لعام  Barry Buzan "باري بوزان" ولقد ركز اقض الذي ال مفر م ، على الت
ظام السياسي واإلقتصادي، احمللي والعاملي القائم  فاظ على ال ة الكلية للحرب على اإلرهاب، وا قيق األم وراء 

 .57على أساس املبادئ الليربالية

اقض بني سياسات مكافحة اإلرهاب والقيم الليربالية، يتمثل يف إن ا ب الت يار الوحيد الذي قد جي
ة اإلرهاب، وجعله بدال من ذلك، جزء من السياسة العادية، ،  Buzan  ه "بوزان"كما إقرتح  وذلك عدم أم

الضرر، كثمن لإلنفتاح والشرط الضروري لذلك، هو أن تتمكن الدولة واجملتمع من رفع قدرهتا على إحتمال 
دث رية، وقد  يث والتز" وا ا تقبل  Waltz Kenneth "ك رية، علي دما قال: "إذا أردنا ا على ذلك ع

 .58فكرة الالأمن"

يوية  ، يتم التعامل مع اإلرهاب مثل التعامل مع حوادث املرور، مشكلة ب تهاتم توبالتا من  معا
ني تقبل خطر التعرض للقتل، أو اإلصابة خالل سياسات عادية، فبالرغم من عدد  املوتى الكبري، على املواط

قل فس الطريقة ال يتقبلون فيها وقوع حوادث ال ، أو غريها من املخاطر اليومية 59روح من قبل اإلرهابيني، ب
اس ومستعدين لتحملها، وميكن إعتبار هذا املفهوم مماثال لعدم التفاوض مع اإلرها بيني، ألن ذلك ال يعلمها ال

 .60يشرعن قضيتهم

يار، ذلك أن آثار اإلرهاب  مل هذا ا احية السياسية، ال ميكن ألي بلد  ومع ذلك، فإنه من ال
ة الكلية للحرب على اإلرهاب، قد أدت إ خسائر فادحة بالفعل، فالفكرة مثرية لإلهتمام،  على اجملتمع واألم

ة  Buzan وزان""ب وي قر لكن ليس من املرجح أن ت طّبق. يارات السياسية األخرى تتطلب أم أن كل ا
يارات ضمن ثالث أنواع رئيسية: درج هذ ا اذ إجراءات طارئة حملاولة مواجهته والقضاء عليه، وت  اإلرهاب، وإ

 :العزل .أ 

ية التحتية يف  وذلك من خالل تقوية األمن الداخلي للدولة، ضد تسلل اإلرهابيني، وضد ضعف الب
ظام مواج طق األمن الداخلي ي قوِّض بسرعة بعض املبادئ األساسية من ال هة هجمات اإلرهابيني، غري أن م

ية أو غريها،  ارية أو عاملية أو ف اس ألغراض  اإلقتصادي الليربا العاملي، األمر الذي سيؤدي إ تقييد حركة ال
اجة املتزايدة للتفتيش والتعقب،  بسببقل البضائع من خالل تعزيز الرقابة على السفر واهلجرة، وتقييد حركة ت ا

قل األموال  ولوجيا ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، وتقييد حرية ت وفرض املزيد من الضوابط على تصدير التك
 .61التدابري املتخذة لعرقلة شبكات اإلرهابيني املالية بواسطة
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دود، سيؤدي إ تقويض ب جة نفسها إن تشديد الرقابة على ا عض مبادئ الليربالية اإلقتصادية، وا
ريات املدنية ال تعترب جزءا من املوضوع  رب على اإلرهاب، وا طبق على املقايضة بني تعزيز الرقابة مبوجب ا ت

ضارة الغربية  .62املرجعي األساسي يف ا

 :القمع .ب 

اولة القضاء على اإلرهاب من خالل الشرطة و/أو  عسكري، وهو ما يعترب العمل الوذلك من خالل 
شاطات، من إسقاط دول  موعة واسعة من ال رب على اإلرهاب، والذي يشمل  أقصى حد ميكن أن تبلغه ا
ستان والعراق(،  ومن خالل اإلحتالل املتواصل) مثل إحتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع  بكاملها) مثل أفغ

ستان ما بعد على   )كاهلجوم لى القواعد اإلرهابيةع غزة(، وعمليات البحث العسكرية واهلجمات باكستان، أفغ
)على سبيل املثال السياسة اإلسرائيلية ضد حركة محاس(،      الطالبان، الفلبني(، إ عمليات اإلغتيال املستهدفة

امو ويف أماكن املعتقل العسكري األمريكي غري القانوين يف خليج غوانتال سيما )  واإلعتقال التعسفي واإلحتجاز
 .63أخرى(

ظام اإلقتصادي   ريات املدنية والسالم واإلنفتاح الذي يستلزمه ال رب ت قوِّض ا ، فإن هذ ا وبالتا
ماية حقوق اإلنسان. ه املمارسة فهي ت قوِّض من إلتزام الواليات املتحدة   الليربا العاملي، وكما تبي

 :تحقيق المساواة .ج 

اتج عن   وذلك إنطالقا من إفرتاض ذرية لإلرهاب، تكمن يف عدم املساواة والظلم ال أن األسباب ا
ة هذ األسباب ال تعزز  كل من إرث تاريخ البشرية ومميزات إقتصاد السوق، وبالتا جيب تدارك ومعا

 اإلرهاب.

دال فيما إذا كانت هذ الفرضية صحيحة أم ال، بل أن  Buzan "بوزان" وليس إنشغال ا، با ه
افسي، إذا ما و  ب تقويض األسس ال يقوم عليها إقتصاد السوق الت جهة نظر تتجه إ القول أنه ال ميكن 

ة هذ األسباب، فإعادة التوزيع املطلوبة، ستضع األولويات السياس ر، يإت بعت سياسة ملعا طق السوق ا ة فوق م
، فإذا ما كانت عدم املساواة مصدر لإلرهاب، فإن  وذلك سيؤدي إ إضعاف القوة الدافعة للمشروع الليربا

صوص ذلك ديد لن يوفر حال سريعا   .64اإلقتصاد الليربا ا

 :خاتمة
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 Jef Hyusmans,’’Minding Exceptions :The Politics of Insecurity and Liberal 
Democracy’’, Contemporary Political Theory 3 ,2004,p-p.321-341. 
63

 Barry Buzan,Op.cit.,pp.20,21. 
64

 Ibid.,pp.21,22. 
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بأ  أن يبدو ة كلية، أمر مشكوك فيه، على الرغم أنه من الصعب الت رب على اإلرهاب كأم إستمرار ا
تائج العوامل املذكورة سابقا، وهذا ميكن أن ُيدث إذا ما  ظر إ عدد ب قام اإلرهاب بتصعيد هجماته، ولكن بال

رب على اإلرهاب، ال تبدو وفرية.  من األشياء، فإن حظوظ دميومة ا

سبة للمجتمعات  Barry Buzan "باري بوزان" كما يرى أن اإلرهاب يشكل هتديدا مزدوجا بال
ونتائج اإلجراءات املضادة املتخذة من جهة الدميقراطية الليربالية، يتمثل يف اهلجمات املباشرة لإلرهاب من جهة، 

الة، إ  أخرى. ال على األرجح، فإن ذلك سيؤدي ال  ويف حالة إستحالة القضاء على اإلرهاب، كما هو ا
ل الذي إقرتحه  تقويض املمارسات والقيم الليربالية، فإذا كانت األولوية هي احملافظة على هذ القيم، فإن ا

تعلم كيفية العيش مع اإلرهاب بوصفه خطر يومي، يف الوقت الذي تتواصل فيه التدابري  ، هوBuzan  "بوزان"
 املضادة.

ة، من حيث املبدء، ولكن يف حالة ما إذا شكل اإلرهاب مشكلة على  إن هذ اإلسرتاتيجية ممك
اعية املتقدمة، فإن مثل هذ اإل سبة للمجتمعات الص ال بال سرتاتيجية تتطلب املدى الطويل، كما قد يكون ا

أن أوربا،  Buzan  "بوزان" مستوى من التطور الدميقراطي واإللتزام، أعلى من كل ما شهدنا إ اليوم، ويضيف
ربتها،  الة، وال تعلمت بالفعل العيش يف ظل وجود درجة من التهديد اإلرهايب، قد ت قدم من خالل  يف هذ ا

مهأكثر مم  ة األمريكية، املدفوعة أكثر من خالل متطلبات األمن القومي املتزايدة.الواليات املتحد ا قد ت قدِّ
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